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Mestského zastupiteľstva v Senci 
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číslo materiálu: 

 
Názov materiálu: Návrh na zriadenie vecných bremien (Goodman Senec 6 Logistics (Slovakia) 
a D1 PARK Infra, s.r.o.) 
 
Návrh na uznesenie: 
 
I. MsZ prerokovalo návrh na zriadenie: 
 
A. vecného bremena, spočívajúce v povinnosti povinného - Mesta Senec ako vlastníka zaťaženej 
nehnuteľnosti strpieť: 

a) zriadenie, výstavbu a umiestnenie infraštruktúry (splašková kanalizácia, dažďová kanalizácia) 
a jej pripojenie na existujúcu infraštruktúru nachádzajúcu sa na zaťaženom pozemku, 

b) užívanie, opravy, úpravy, rekonštrukcie a iné stavebné úpravy príslušnej infraštruktúry, ako aj 
jej odstránenie, 

c) vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, 
strojmi a mechanizmami za účelom výkonu činností uvedených v písm. a) a b)  

na zaťaženom pozemku vo vlastníctve Mesta Senec, novovytvorenej C-KN parc.č. 5589/4 zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 644 m2, vytvorenej z C-KN parc. č. 5589/1 zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 6723 m2 vedenej na LV č. 2800, k.ú. Senec na základe geometrického plánu č. 11/2017 
vyhotoveného Ing. Františkom Megom, fm-geo, s.r.o. dňa 21.03.2017, a to v rozsahu geometrického 
plánu č. 11/2017 (Diel č. 1 o výmere 5 m2, Diel č. 2 o výmere 8 m2, Diel č. 3 o výmere 10 m2) v 
prospech spol. Goodman Senec 6 Logistics (Slovakia), s.r.o., Laurinská 18, 811 01 Bratislava IČO: 
50170341 ako aj každodobého vlastníka C-KN parc. č. 5590/31, k.ú. Senec a jeho zamestnancov, 
dodávateľov alebo iných poverených osôb, na dobu neurčitú, in rem a bezodplatne. 

 
B. vecného bremena spočívajúce v povinnosti povinného - Mesta Senec ako vlastníka zaťaženej 
nehnuteľnosti strpieť: 

a) zriadenie, výstavbu a umiestnenie cestnej komunikácie a infraštruktúry (kanalizácia, plynové 
potrubie STL, vodovod, verejné osvetlenie) na zaťaženom pozemku, 

b) užívanie, opravy, úpravy, rekonštrukcie a iné stavebné úpravy príslušnej cestnej komunikácie 
a infraštruktúry (kanalizácia, plynové potrubie STL, vodovod, verejné osvetlenie),  

c) vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, 
strojmi a mechanizmami za účelom výkonu činností uvedených v písm. a) a b)  

na zaťaženom pozemku vo vlastníctve Mesta Senec, novovytvorenej C-KN parc.č. 5589/3 zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 140 m2, vytvorenej z C-KN parc. č. 5589/1 zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 6723 m2 vedenej na LV č. 2800, k.ú. Senec na základe geometrického plánu č. 11/2017 
vyhotoveného Ing. Františkom Megom, fm-geo, s.r.o. zo dňa 21.03.2017, úradne overeného OÚ 
v Senci, katastrálnym odborom dňa 21.04.2017,  a to v rozsahu celej zaťaženej parcely č. 5589/3 
ohľadom cestnej komunikácie a v rozsahu geometrického plánu č. 11/2017 ohľadom 
infraštruktúry (Diel č. 4 o výmere 14 m2, Diel č. 5 o výmere 11 m2, Diel č. 7 o výmere 1 m2), v 
prospech D1 PARK Infra, s.r.o., Vajnorská 137, 830 00 Bratislava, IČO: 47 256 061,  ako aj 
každodobého vlastníka C-KN parc. č. 5590/35, k.ú. Senec a jeho zamestnancov, dodávateľov alebo 
iných poverených osôb, na dobu neurčitú, in rem a bezodplatne.  
 
 
II. MsZ schvaľuje zriadenie: 
 
A. vecného bremena, spočívajúce v povinnosti povinného - Mesta Senec ako vlastníka zaťaženej 
nehnuteľnosti strpieť: 



a) zriadenie, výstavbu a umiestnenie infraštruktúry (splašková kanalizácia, dažďová kanalizácia) 
a jej pripojenie na existujúcu infraštruktúru nachádzajúcu sa na zaťaženom pozemku, 

b) užívanie, opravy, úpravy, rekonštrukcie a iné stavebné úpravy príslušnej infraštruktúry, ako aj 
jej odstránenie, 

c) vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, 
strojmi a mechanizmami za účelom výkonu činností uvedených v písm. a) a b)  

na zaťaženom pozemku vo vlastníctve Mesta Senec, novovytvorenej C-KN parc.č. 5589/4 zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 644 m2, vytvorenej z C-KN parc. č. 5589/1 zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 6723 m2 vedenej na LV č. 2800, k.ú. Senec na základe geometrického plánu č. 11/2017 
vyhotoveného Ing. Františkom Megom, fm-geo, s.r.o. dňa 21.03.2017, a to v rozsahu geometrického 
plánu č. 11/2017 (Diel č. 1 o výmere 5 m2, Diel č. 2 o výmere 8 m2, Diel č. 3 o výmere 10 m2) v 
prospech spol. Goodman Senec 6 Logistics (Slovakia), s.r.o., Laurinská 18, 811 01 Bratislava IČO: 
50170341 ako aj každodobého vlastníka C-KN parc. č. 5590/31, k.ú. Senec a jeho zamestnancov, 
dodávateľov alebo iných poverených osôb, na dobu neurčitú, in rem a bezodplatne. 

 
B. vecného bremena spočívajúce v povinnosti povinného - Mesta Senec ako vlastníka zaťaženej 
nehnuteľnosti strpieť: 

a) zriadenie, výstavbu a umiestnenie cestnej komunikácie a infraštruktúry (kanalizácia, plynové 
potrubie STL, vodovod, verejné osvetlenie) na zaťaženom pozemku, 

b) užívanie, opravy, úpravy, rekonštrukcie a iné stavebné úpravy príslušnej cestnej komunikácie 
a infraštruktúry (kanalizácia, plynové potrubie STL, vodovod, verejné osvetlenie),  

c) vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, 
strojmi a mechanizmami za účelom výkonu činností uvedených v písm. a) a b)  

na zaťaženom pozemku vo vlastníctve Mesta Senec, novovytvorenej C-KN parc.č. 5589/3 zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 140 m2, vytvorenej z C-KN parc. č. 5589/1 zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 6723 m2 vedenej na LV č. 2800, k.ú. Senec na základe geometrického plánu č. 11/2017 
vyhotoveného Ing. Františkom Megom, fm-geo, s.r.o. zo dňa 21.03.2017, úradne overeného OÚ 
v Senci, katastrálnym odborom dňa 21.04.2017,  a to v rozsahu celej zaťaženej parcely č. 5589/3 
ohľadom cestnej komunikácie a v rozsahu geometrického plánu č. 11/2017 (Diel č. 4 o výmere 14 
m2, Diel č. 5 o výmere 11 m2, Diel č. 7 o výmere 1 m2), v prospech D1 PARK Infra, s.r.o., 
Vajnorská 137, 830 00 Bratislava, IČO: 47 256 061,  ako aj každodobého vlastníka C-KN parc. č. 
5590/35, k.ú. Senec a jeho zamestnancov, dodávateľov alebo iných poverených osôb, na dobu 
neurčitú, in rem a bezodplatne.  
 
 
III.  MsZ určuje lehotu na uzatvorenie zmluvy o zriadení vecných bremien do 6 mesiacov odo dňa 
schválenia tohto uznesenia. 
 
IV. Po uplynutí lehoty uvedenej v bode III. toto uznesenie stráca platnosť. 
 
 
 
 
 
 

 

 funkcia meno podpis 
Predkladá: Primátor Ing. Karol Kvál  

Vypracoval: Vedúca útvaru 
právneho a správy 
majetku 

Mgr. Martina 
Grambličková 

 



 
 

Návrh na zriadenie vecných bremien  
- spol. Goodman Senec 6 Logistics (Slovakia) s.r.o. 

- D1 PARK Infra, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, PSČ 830 00 
 
 
Predmet:  
 
A. zriadenie vecného bremena spočívajúce v povinnosti povinného - Mesta Senec strpieť: 

a) zriadenie, výstavbu a umiestnenie infraštruktúry (splašková kanalizácia, dažďová 
kanalizácia) a jej pripojenie na existujúcu infraštruktúru nachádzajúcu sa na 
zaťaženom pozemku, 

b) užívanie, opravy, úpravy, rekonštrukcie a iné stavebné úpravy príslušnej 
infraštruktúry, ako aj jej odstránenie, 

c) vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými 
prostriedkami, strojmi a mechanizmami za účelom výkonu činností uvedených v písm. 
a) a b)  

na zaťaženom pozemku vo vlastníctve Mesta Senec, novovytvorenej C-KN parc.č. 5589/4 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 644 m2, vytvorenej z C-KN parc. č. 5589/1 zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 6723 m2 vedenej na LV č. 2800, k.ú. Senec, na základe 
geometrického plánu č. 11/2017 vyhotoveného Ing. Františkom Megom, fm-geo, s.r.o. zo 
dňa 21.03.2017, úradne overeného OÚ v Senci, katastrálnym odborom dňa 21.04.2017, a to 
v rozsahu geometrického plánu č. 11/2017, in rem v prospech každodobého vlastníka C-
KN parc. č. 5590/31, k.ú. Senec ako oprávneného z vecného bremena a jeho zamestnancov, 
dodávateľov alebo iných poverených osôb, na dobu neurčitú. 
 
Lokalita: logistický park, k.ú. Senec 
 
Žiadateľ (oprávnený z vecného bremena): spol. Goodman Senec 6 Logistics (Slovakia) 
s.r.o., Laurinská 18, 811 01 Bratislava, IČO: 50170341 
 
B. zriadenie vecného bremena spočívajúce v povinnosti povinného - Mesta Senec ako 
vlastníka zaťaženej nehnuteľnosti strpieť: 

a) zriadenie, výstavbu a umiestnenie cestnej komunikácie a infraštruktúry (kanalizácia, 
plynové potrubie STL, vodovod, verejné osvetlenie) na zaťaženom pozemku, 

b) užívanie, opravy, úpravy, rekonštrukcie a iné stavebné úpravy príslušnej cestnej 
komunikácie a infraštruktúry (kanalizácia, plynové potrubie STL, vodovod, verejné 
osvetlenie),  

c) vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými 
prostriedkami, strojmi a mechanizmami za účelom výkonu činností uvedených v písm. 
a) a b)  

na zaťaženom pozemku vo vlastníctve Mesta Senec, novovytvorenej C-KN parc.č. 5589/3 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 140 m2, vytvorenej z C-KN parc. č. 5589/1 zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 6723 m2 vedenej na LV č. 2800, k.ú. Senec na základe 
geometrického plánu č. 11/2017 vyhotoveného Ing. Františkom Megom, fm-geo, s.r.o. zo 
dňa 21.03.2017, úradne overeného OÚ v Senci, katastrálnym odborom dňa 21.04.2017,  a to 
v rozsahu celej zaťaženej parcely č. 5589/3 ohľadom cestnej komunikácie a v rozsahu 
geometrického plánu č. 11/2017 ohľadom infraštruktúry, in rem v prospech každodobého 



vlastníka C-KN parc. č. 5590/35, k.ú. Senec ako oprávneného z vecného bremena a jeho 
zamestnancov, dodávateľov alebo iných poverených osôb, na dobu neurčitú. 
 
Lokalita: logistický park, k.ú. Senec 
 
Žiadateľ (oprávnený z vecného bremena): D1 PARK Infra, s.r.o., Vajnorská 137, 830 00 
Bratislava, IČO: 47 256 061 
 
 
Návrh Komisie výstavby a ÚP zo dňa 27.06.2017: 

- doporučuje zriadenie vecných bremien 
 
 
Návrh Finančnej komisie zo dňa 27.09.2017: 

- doporučuje zriadenie vecného bremena za cenu vypočítanú podľa vzorca 20,- 
€/bm/m2 v zmysle uznesenia  FK č. 26/2017 zo dňa 22.03.2017. 

 
 
Návrh Mestskej rady v Senci zo dňa 29.11.2017: 

- doporučuje zriadenie vecného bremena BEZODPLATNE 
 
 
Návrh Mestského zastupiteľstva v Senci zo dňa  14.12.2017: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poznámky: Zriadenie vecného bremena - zriadenie, výstavbu a umiestnenie splaškovej 
kanalizácie a napojenie na dažďovú kanalizáciu PPA Power a jej pripojenie na existujúcu 
infraštruktúru na zaťaženom pozemku C-KN parc. č. 5589/1 v rozsahu geometrického plánu 
č. 59/2016 zo dňa 30.03.2016 v prospech spol. Goodman Senec 1 Logistics (Slovakia) s.r.o., 
Laurinská 18, 811 01 Bratislava, IČO: 36 858 846 bolo schválené na zasadnutí MsZ v Senci 
dňa 27.10.2016 Uznesením č. 114/2016.  
Zmluva o zriadení vecného bremena v zmysle schváleného uznesenia MsZ však nebola 
zo strany žiadateľa uzatvorená, pretože vlastnícke právo k pozemkom, v súvislosti 
s ktorými sa malo vecné bremeno zriadiť, medzičasom prešlo na iný subjekt v rámci 
skupiny Goodman, a teda zriadenie vecného bremena v zmysle uznesenia MsZ č. 114/2016 
už nemalo pre tento nový subjekt žiadny význam.  
Na základe uvedeného bola predložená nová žiadosť nových žiadateľov s rozšíreným 
rozsahom vecného bremena. 
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